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Skattesænkning
Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende
Budget 2022 til administrationen:
” I notatet "Sænkning af personskatten" af 25. maj 2020, er virkningerne af en
skattenedsættelse sidste år beskrevet. Er det muligt at få et opdateret notat, der beskriver
virkningerne/følgerne af yderligere skattenedsættelser, som ansøgt om i år?
I den forbindelse vil jeg også gerne have beskrevet, hvordan provenutabet kan finansieres
når der ikke længere er tilskud fra staten (efter 2026?). Jeg vil også gerne ha ve bekræftet,
at det er muligt på det tidspunkt at hæve skatten igen uden sanktioner ?”

Der er i 2022 ansøgt om en skattenedsættelse på 0,2% point.
Kalundborg Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør i 2022
8.483.369.000 kr.
Ved en uændret udskrivningsprocent på 24,4, da vil den statsgaranterede indkomstskat i
2022 udgøre 2.069.942.000 kr.
I 2022 er der, som følge af udligningsordningen, etableret en tilskudsordning til de
kommuner, som for 2022 nedsætter udskrivningsprocenten for indkomstskat. Tilskud kan
opnås indenfor en samlet ramme, der defineres af den samlede skatteforhøjelse, som
opstår ved de kommuner, som sætter skatten op.
Tilskuddet for den enkelte kommune kan højst udgøre 90% af provenutabet i 2022 og
2023, 85% i 2024, 80% i 2025 og 75% i 2026.
Fra 2027 vil kommunen fuldt ud selv finansiere en nedsættelse af udskrivningspro centen.
Nedenstående tabel viser nettoprovenutabet i 2022-2027 (1.000 kr.), såfremt fuld
kompensation fra staten opnås:
Fald i udskrivningsprocenten
0,2% point

2022
1.697

2023
1.697

2024
2.545

2025
3.393

2026
4.242

2027
16.967

Provenutabet indgår i den generelle vurdering af Kalundborg Kommunes likviditet og de
mål der er opsat herfor.
Det skal dog bemærkes, at fra 2024 falder de samlede afdrag på kommunens
eksisterende lån med ca. 30 mio. kr. og yderligere ca. 8 mio. kr. i 2025, da enkelte af de
eksisterende lån indfries.
Kon t a kt
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Ifølge Social og Indenrigsministeriet kan indkomstskatten ikke sættes op i de år, hvor der
modtages tilskud, tillagt et år. Ved skattenedsættelsen i forbindelse med budget 2021, da
modtages der tilskud til og med 2025. Der kan derfor først kunne ske en skatteforhøjelse i
2027.
Det bemærkes dog, at en sådan skatteforhøjelse tæller med i det samlede skatteresultat
for kommunen. Så hvis det samlede skatteresultat ikke går op kan skatteforhøjelsen
medføre kollektive sanktioner.
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